BuurBer ontmoet Farida

Onder het genot van een kopje thee bij CRADAM
hernieuwen Farida en ik onze kennismaking. De afgelopen jaren kruisten af en toe onze wegen: zoals bij
een feest op het Van Beuningenplein, bij een vorig
Gwl-buurtfeest en in de vrijwilligerstent van de avond4daagse. Deze korte ontmoetingen maakten dat ik
nieuwsgierig was naar deze energieke Gwl-bewoonster,
ik ben dan ook blij dat Farida instemt met een interview
voor de Gwl-nieuwsbrief.
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van en over de politie, opvoed thema’s, informatie over
school, gezondheid, dementie, ziekenhuizen en diëten.
Soms verzorgt het Rode Kruis EHBO cursussen voor de
deelnemers. Tijdens het wekelijkse koffiedrinken worden
regelmatig thema bijeenkomsten georganiseerd. Hier zijn
tot wel 30 mensen aanwezig.

Geloof is belangrijk voor Farida. Dit geeft hoop en steun.
Farida voelt zich hier thuis, en ze houdt van haar moederland Marokko. Ze komt glimlachend met de uitspraak “Ik
Farida is geboren in Marokko, in de nabije omgeving van ben rijk, ik heb twee landen”.
de stad Berkana. Dit is in het noordoosten van het land,
Favoriete plek. Heb jij een favoriete plek op het Gwl? Nou,
aan de voet van hef Rifgebergte. In 1992 komt zij, na een eigenlijk is het hele Gwl-terrein, de hele wijk favoriet. Farikort verblijf in België, naar Nederland. Als pasgetrouwde da loopt graag een rondje door de wijk, komt graag bij het
jonge vrouw woont zij hier eerst in de Van Hallstraat, in
houten paard, geniet van de gezellige drukte van het terras
een klein huisje met een tuin. En vervolgens krijgt zij een van CRADAM én van de watertoren.
woning op het Gwl-terrein, in blok 1. Dit 178 meter lange En ja, er zijn volgens haar nog voldoende dingen die opgeblok is in opdracht van Zomers Buiten door van Dobbepakt kunnen worden, ze heeft genoeg ideeën:
laar de Kovel de Vroom Architecten (DKV) gebouwd. Het -activiteiten voor kinderen
heeft 128 sociale huurwoningen. Deze zijn onderverdeeld -mixen met vrouwen en mannen, in het buurthuisje
in 78 driekamerwoningen, 42 vier- en vijfkamerwoningen -mixen met andere culturen
en acht tweekamerwoningen waarvan er twee geschikt
-1 keer per week de deur van het buurtbeheerhuisje openzijn voor mindervaliden. Aan de Waterpoortweg lijkt de
zetten
westgevel een enorme muur, deze wordt onderbroken
door de poort die toegang tot het binnengebied geeft.
Contact. Farida zegt nadrukkelijk dat kinderen belangrijk
Van een afstand is het oplopende dak van het gebzijn in het maken voor contact.
ouw goed te zien. De woningen op de 5e etage zijn te
En ja, ze heeft nog een wens, want hoe fijn zou het zijn
bereiken door een lange binnenstraat. Hier liggen ook
als je als bewoner binnen je woongebouw kunt verhuizen
twee gemeenschappelijke patio’s aan. De begane grond
zodra het traplopen een probleem is geworden.
woningen hebben een eigen tuin. Er zijn flats en maison- Groeten uit Holland. Bij ons afscheid vraagt Farida of ik het
ette woningen met ieder een eigen balkon, dakterras of
programma Groeten uit Holland ken? Nee, ik heb het niet
loggia.
gezien. Het programma had twee seizoenen (2018/2019) en
heeft als introductie: ‘Vijf eerste generatie Marokkaanse
Farida woont samen met haar man en vier kinderen vlak vrouwen gaan met elkaar op stap om Nederlanders te ontnaast de poort, op de 3e etage. Haar woning heeft drie
moeten en Nederland te ontdekken’. Farida is één van hen.
kamers en een groot balkon. Helaas is er geen lift, iets
Thuis ga ik meteen op het internet zoeken. Ik vind, kijk en
wat vanwege de verminderde mobiliteit van haar man
ben onder de indruk. Ik leer de vijf ondernemende, humorfijn zou zijn. Toen Farida naar Nederland kwam was het
volle en kritische vrouwen, Nederland én de Marokkaanse
niet verplicht om de Nederlandse taal te leren. De taal
cultuur beter kennen. Wat mij betreft een aanrader!
van het land waar je woont spreken en begrijpen is iets
wat zij heel belangrijk vindt. Actief als zij is onderneemt
ze van alles. Met als gevolg dat, zoals ze het zelf zegt: “ik
meer buiten en weinig thuis ben”.
Buurthuizen. Farida is vanwege haar betrokkenheid goed
bekend met verschillende buurthuizen in West zoals De
Reiger, Horizon en De Koperen Knoop. Ze is een buurtmoeder, maakt deel uit van een vrouwengroep, helpt
bij de cursus voor nieuwkomers. Behalve gezelligheid
en contact wordt hier informatie gedeeld over allerlei
praktische en soms ingewikkelde zaken. Zoals geld~ en
bankzaken, de stadspas, regels en rechten, informatie

foto: uit de leader van het programma Groeten uit Holland, met Farida als
tweede van links.
https://www.npostart.nl/groeten-uit-holland/BV_101386614/episode

